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Svolení k mému prvnímu pokusu jsem dostal od Dušana Vainera ze skupiny Šantré a jsem
tomu rád, protože členy právě této skupiny znám nejen hudebně, ale i osobně. Na záludné
otázky kromě Dušana, odpovídali ještě zpěvačka Inka Tognerová a kytarista Petr Babec. Pře
stože jsem ještě nedávno říkal, že rozhovory nikdy dělat nechci, změnil jsem tento názor
prakticky ihned poté, co jsem na vlastní kůži zažil, že je lze dělat po internetu. Svolení k mému
prvnímu pokusu jsem dostal od Dušana Vainera ze skupiny Šantré a jsem tomu rád, protože
členy právě této skupiny znám nejen hudebně, ale i osobně. Na záludné otázky kromě Dušana,
odpovídali ještě zpěvačka Inka Tognerová a kytarista Petr Babec
Při přečtení názvu vaší kapely mnohého člověka napadne, že slovo tohoto znění významově
nezná, ba dokonce že ani netuší, co by mohlo znamenat. Někomu tím můžete způsobovat i
bezesné noci. Co tedy znamená název Šantré ?
INKA: Tak k tomu nemám, co bych řekla. Já jsem do Šantré přišla, v Šantré zpívám a v Šantré
asi i umřu ;-)
DUŠAN: Já to věděl, že se zeptáš... No - s tím názvem to vůbec bylo takový složitý. Když byla
odejita Lucka Minaříková, říkala, že si chce nechat název, že ho vymyslela ona (vážně,
takovýhle žabomyší války se u nás tehdy vedly). Tak jsme jí ho nechali. A hledali jsme. Dlouho.
Ještě mám někde napsaný všechny ty návrhy, co kdo přinesl. A pak tohle slovo přinesl Péťa
Babec z brigády v Belgii. Původně znělo trochu jinak, vzniklo totiž jako slepenina z posledních
slabik křestních jmen některých členů kapely...časem jsme ho upravili a vzniklo Šantré.
Dodatečně jsme se potom dozvěděli, že je to snad nějaká značka obzvláště kvalitního vína z
jihu Francie. To se nám líbí, ale psát se Chantreaux nám připadá už trochu moc...
Skupinu Šantré znám již z dob, kdy ještě nesla název Z.L.O.M. Tehdy to byla skupina, která se
vyznačovala neustálými personálními změnami a myslím i změnami ve stylu hudby. Jak se
krystalizovala současná sestava a současný sound ? A vůbec jaké byly vaše hudební začátky?
DUŠAN: Já jsem vlastně tak nějak cílevědoměji začal hrát až s Tebou v Načasu někdy, tuším,
začátkem roku 95, pak jsem to zkoušel u bigbítu (Vorvaně), ale to byla jenom chvilka. Tahle
kapela vznikla vlastně na inzerát, což je asi vždycky těžší, než když se dá dohromady parta
kámošů. Ale dneska už snad můžu říct, že se trochu známe a že už to snad funguje i trochu na
tý osobní bázi. Velkou zásluhu na tom mají holky, protože jsou všechny takový, řekl bych,
pozitivní a prostě se s nima člověku chce kamarádit. Myslím samozřejmě naše Šantroholky.
Radek a Petr jsou Šantráci už od začátku, stejně tak Pavla, Inku jsme získali na základě
doporučení Petra Veselýho a Terezka se přihlásila na inzerát. Ona je totiž romantička. Petr
Veselý se k nám přidal loni na podzim s tím, že bude jakoby stálý host - bubeník . Tenhle člověk
nás posouvá tak nějak dopředu po muzikantský stránce, protože je z nás všech prostě
nejzkušenější. Vždycky se vytasí s nějakým aranžérským nápadem nebo názorem a na nás je,
abychom to posoudili. Nejlepší na něm je, že pokud to nevezmem, neprudí a nepřemlouvá, ale
dotlačí něco jinýho, většinou ještě lepšího...a přitom všem nás nechává, abychom se realizovali
i sami se svým myšlením. Navíc nás dostal i k poslouchání trošku jiný muziky, než jsme byli
zvyklí. Náš kapelní styl se vyvíjel postupně, jasně, že to byl na začátku problém, protože nebyly
žádný písničky a byli jsme nuceni hrát písně, který nám zas až tak neseděly, protože byly
napsaný pro předchozí kapely, ale dneska - když mám představu, jak asi ta kapela hraje, píše
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se mi lehčeji. Věděli jsme, že chceme hodně výraznou rytmiku, ale ne žádný rockový škopky s
dvěma kopákama - to, co předvádí Péťa Veselý - ta nápaditá rytmika hlavně na plechy, to je ten
zlatej střed, kterej tam chceme.
Takže jak dlouho vlastně Šantré hraje?
DUŠAN: Dejme tomu čtyři roky... Tak mě napadá - to už bývá v manželství minimálně jedno
dítě...
Vraťme se ke zpěvačkám. Skupina Šantré je charakteristická tím, že vždy disponovala dvěma
zpěvačkami a vždy, když došlo ke snížení počtu zpěvaček na n
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